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Panie i Panowie!
Przesylam serdeczne pozdrowienia wszystkim Panstwu uczestnikom Polish lnvestforum 2010.
Ciesze sie, ze zdecydowali sie Pal1stwo wziac udzial w tym spotkaniu. Jestem bowiem
przekonany, ze coraz lepsze wzajemne poznawanie sie i wymiana doswiadczen zaowocuje
dalszym rozwojem wspólpracy, przynoszac znaczne pozytki obydwu stronom: zarówno
inwestorom, jak tez mieszkancom regionów, w których powstana nowe przedsiewziecia.

i

Polska jest krajem o najbardziej dynamicznym
stabilnym wzroscie gospodarczym w tej czesci
Europy, nalezy pod tym wzgledem takze do scislej czolówki w calej Unii. Dzieki zdrowym
korzeniom
naszej
gospodarki.
ekonomicznej
odpornosci
naszych
przedsiebiorców
i odpowiedzialnej polityce makroekonomicznej swiatowy kryzys, zapoczatkowany w roku 2007,
nic zachwial nasza sytuacja ekonomiczna, a jego echa, które daly sie odczuc w niektórych
dziedzinach, nie zmienily ogólnej, wzrostowej tendencji. Przygotowywane przez niezalezne
osrodki prognozy aktualnie wskazuja, ze w najblizszym czasie spodziewac sie mozemy
kontynuacji tych trendów. Jednoczesnie nasz kraj nadal pozostaje miejscem atrakcyjnym
do podejmowania nowych inicjatyw ze wzgledu na swój potencjal rozwojowy. Trafne \vydaje sie
zwlaszcza wskazanie jako przyszlosciowych
kierunków w kontaktach
gospodarczych
miedzy Polska a zagranica takich dziedzin, jak infrastruktura i budownictwo, energetyka oparta
na czystych zródlach, a takze wysokie technologie.
Polska jest przestrzenia otwarta i interesujaca dla wszystkich gotowych angazowac posiadane
technologie i srodki we wspólprace z powaznymi, wiarygodnymi i wartosciowymi parmerami.
Nasi
przedsiebiorcy,
zgromadziwszy
przez
ostatnie
dekady
bogate
doswiadczenia
w funkcjonowaniu w warunkach rynkowych, chca takze coraz intensywniej angazowac sie
w interesy prowadzone za granica. Akcesja do Wspólnoty Europejskiej w ~peloi otworzyla
dla Polaków rynki krajów czlonkowskich, ale na tym nie wyczerpuja sie nasze zamierzenia
i ambicje.
Z tej perspektywy
za szczególnie
cenne
uznac
trzeba
prezentacje
Chin i Indii - dwóch ogromnych rynków, których znaczenie dla gospodarki swiatowej stale
rosnie. Poglebianie
juz istniejacych
i nawiazywanie
nowych relacji 7. podmiotami
w tych krajach stanowi wielka szanse dla naszej gospodarki, dla polskich ftrm i ich pracowników.
Dziekujac organizatorom - Krajowej Izbie Gospodarczej,
Prezydentowi Miasta Gdanska
panu Pawlowi Adamowiczowi, Gdanskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego, Panstwowej Agencji
Informacji i Inwestycji Zagranicznych i spólce Roadshow Polska - za podjecie tej cennej
inicjatywy, jaka jest Polish Investforum 2010, zycze wszystkim uczestnikom tego spotkania,
aby stalo sie ono dobra okazja do wymiany wiedzy i refleksji nad podniesionymi kwestiami
oraz przyczynilo sie do rozwoju ekonomicznego naszego kraju.

